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П О К А Н А 

 
във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., 

насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента 

на Република България 

 
На основание чл. 91 (1) от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. 

на Централната Избирателна Комисия на 15.03.2021 г. от 10:00 часа в заседателната 

зала на Община Брегово ще се проведат консултации за определяне състава на подвижните 

СИК на територията на Община Брегово, област Видин. 

Г-н Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово, отправя покана към парламентарно 

представените партии и коалиции в 44-то Народно Събрание, партиите и коалициите, които 

имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република 

България, но не са парламентарно представени, да участват в консултациите като 

представят изискваните в чл.91 (4) и (5) от Изборния кодекс документи, а именно: 

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа 

имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на 

насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се 

удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на 

резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 

2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. 

Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия. 

(6) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от 

участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е 

подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените 

възражения на партиите и коалициите, ако има такива. 
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(7) В случаите, когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите 

партии и коалиции, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден 

изпраща на районната или общинската избирателна комисия документите по ал. 4, 5 и 6. 
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